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INFORMACJA O PONOWNYM

       

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiaj

zawiadamia, że za ofert

zamówienia publicznego na 

Zespołu Szkół  nr 2 w Rumi

Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzgl

potrzeby subregionalnych 

dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w 

najkorzystniejszej, została uznana oferta zło

 

Komputronik Biznes  
sp. z o.o. 
60-003 Poznań 
ul. Wołczyńska 37 
 

Uzasadnienie: 

Wykonawca, którego oferta została pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza, tj. 

Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas uchylił si

w sprawie zamówienia publicznego. W zwi

o art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówie

oferty najkorzystniejszej spo

ponownej oceny. Ofertą, która uzyskała najwi

Wykonawcy, który uchylił si

Komputronik Biznes, sp. z o.o., 60

 

 

 

 

2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych:

szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby 

subregionalnych i regionalnego rynku pracy. 

Rumia, 23

335/2018 

PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY                                                                                                                             

c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiaj

e za ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego 

ołu Szkół  nr 2 w Rumi” w ramach przedsięwzięcia strategicznego 

Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzgl

potrzeby subregionalnych       i regionalnego rynku pracy w zakresie cz

 wielofunkcyjnych w wyniku ponownego wyboru oferty 

najkorzystniejszej, została uznana oferta złożona przez Wykonawc

Wykonawca, którego oferta została pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza, tj. 

Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas uchylił się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym, działaj

o art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiają

oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. Ofertą, która uzyskała największą ilość punktów, po ofercie 

uchylił się od podpisania umowy jest oferta Wykonawcy 

Komputronik Biznes, sp. z o.o., 60-003 Poznań, ul. Wołczyńska 37.

Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych:Zintegrowany rozwój 

 infrastruktury publicznych 

cia strategicznego – Kształtowanie sieci 

cej potrzeby  

 

 

Rumia, 23.07.2018 r.  

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
                                                                                                                             

z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający 

ępowaniu o udzielenie 

tu komputerowego dla Powiatowego 

ęcia strategicznego – 

Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej 

i regionalnego rynku pracy w zakresie części III – 

ponownego wyboru oferty 

ona przez Wykonawcę: 

Wykonawca, którego oferta została pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza, tj. 

ę od zawarcia umowy                         

szym, działając w oparciu             

 publicznych Zamawiający dokonał wyboru 

ród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ść punktów, po ofercie 

 od podpisania umowy jest oferta Wykonawcy 

ńska 37. 



 

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego 

 
 

Projekt 4.1 RPO WP 2014

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudow

infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsi

Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodow

W postępowaniu przetargowym brał

z zamieszczoną poniżej tabel

 

NR  

OFERTY 
FIRMA 

2. 

Centrum Komputerowe 

Planeta 

Marcin Dejas 

43-100 Tychy 

ul. Piwna 32 

3. 

Komputronik Biznes  

sp. z o.o. 

60-003 Poznań 

ul. Wołczyńska 37 

 

 
 

 

                                                                                                          

                                                                                   

                                                                                         

                                                                                                            

                                                                       

                                                                        

 

 

 

sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zespołu Szkół  nr 2 w 

2 

RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych:

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudow

infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsię

Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby 

subregionalnych i regionalnego rynku pracy. 

powaniu przetargowym brało udział 2 wykonawc

żej tabelą:  

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW 

Kryterium 
cena 

Kryterium 
gwarancja 

Łączna ilość 
punktów  

Centrum Komputerowe 

54,97 40 94,44 

 

60 0 60 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                       Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 

                                                                                         im. Hipolita Roszczynialskiego 

                                                                                            w Rumi     

                             

                                                                        mgr Halina Fili

w Rumi  

Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: 
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie 

infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – 

dniającej potrzeby  

wykonawców, zgodnie                                    

UWAGI 

ść 

Wykonawca 

uchylił się 

od zawarcia 

umowy 

Oferta 
najkorzyst

niejsza 

Dyrektor 

Powiatowego Zespołu Szkół nr 2  

im. Hipolita Roszczynialskiego  

w Rumi      

na Filińska 


